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                RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é  demostrar  o benefício da terapia manual, Ventosaterapia , 
massagem manual e cinesioterapia em paciente com Parkinson. 
Metodologia trata-se de uma revisão bibliográfica aonde os dados foram coletados da 
plataforma Google acadêmico e Scielo do ano de 2010  a 2019. Resultados faram 
utilizados 5 artigos relevantes a revisão. Conclusão Diante o estudo concluído foi trazer 
informações sobre o benéfico da massagem manual, Ventosaterapia, cinesioterapia e 
terapia manual em paciente com Parkinson. 
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ABSTRACT: 
 
Objective: to demonstrate the benefit of manual therapy, suction cup therapy, manual 
massage, and kinesiotherapy in a patient with Parkinson's. 
Methodology: this is a bibliographic review where data were collected from the Google 
academic and Scielo platform from 2010 to 2019. Results: 5 relevant articles were used 
for review. Conclusion: Given the completed study, it was to bring information about the 
benefits of manual massage, suction cup therapy, kinesiotherapy, and manual therapy 
in a patient with Parkinson's. 
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  INTRODUÇÃO 

Para Jones e Godwin-Austen et al. (1967) a doença de Parkinson compreende 

um grupo de distúrbio caracterizados por tremor e perturbação do movimento 

voluntario, da postura e do equilíbrio. A síndrome de Parkinson e um grupo de 

distúrbios nos quais os sinais e sintomas desenvolvem porem sendo secundários 

a outras doenças neurológicas. 

A dopamina está localizada em uma pequena região encefálica 

conhecida como substância negra, sua função é ajudar a controlar os 

movimentos musculares e, sem ela ocorre à perda da função muscular. Se não 

tratada, o paciente pode se torar completamente inválido (STEIDL; ZIEGLER; 

FARREIRA, 2016). 



Para Lobato et al., (2001) a base do tratamento é medicamentoso, porém 

a fisioterapia também tem sua importância na reabilitação do paciente, podendo 

tornar a evolução do quadro mais lento, promovendo exercícios que mantêm 

ativos os músculos e preservem a mobilidade, força muscular, incorporando, 

treino de equilíbrio, marcha, propriocepção corporal, além de atividades de 

socialização. 

O diagnostico pode ser feito no consultório médico, sem necessidade de 

qualquer exame complementar, como exames de sangue, tomografia ou 

ressonância da cabeça. Em alguns casos, se o médico achar necessário, pode 

pedir alguns exames a fim de descartar outras possibilidades ou reforçar sua 

hipótese (MELLO; RIEDER et al., 2016). 

Segundo Bassi (2016) o conceito de massagem é tão antigo quanto a 

história do mundo. As técnicas de fricção foram desenvolvidas por muitos anos 

até chegar ao sistema de massagem que todos conhecemos nos dias de hoje. 

OBJETIVO   

 Analisar o resultado positivos e negativos da Ventosaterapia e massagem na 

sintomatologia da doença. 

Metodologia Trata-se o presente estudo de caráter revisionário. Este estudo tem como 

base o intuito de analisar os efeitos da terapia manual acompanhado do recurso da 

Ventosaterapia e massagem manual mais os benefícios comprovados de cinesioterapia 

no paciente de Parkinson. Será demonstrado os efeitos positivos e negativos da 

Ventosaterapia nestes pacientes. Para tanto serão utilizadas consultas de 15 artigos 

cientifico que vão ser selecionados 5 artigos do ano de 2010 a 2019 por meio de busca 

nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico, Scientific Eletronic Liberay Online 

(SCIELO. 

RESULTADOS Foram encontrados 5 (cinco) artigo relevante à revisão, os 

quais foram apresentados 1 a seguir. 

Quadro 1- Apresentação dos Artigos 

 



                                                         Fonte: Autora da pesquisa (2020). 

CONCLUSÃO 

Como este estudo o objetivo era apresentar mais informações dos resultados de 

massagem relaxante e Ventosaterapia associado juntos com os outros recursos 

na melhora do bem estar do paciente com DP.    
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